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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 
 

 Αγαπητέ/ή κύριε-α Συνάδελφε, 

 Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου καθορίστηκε η µετάθεσή σας στη φρουρά 
Θεσσαλονίκης. 

 Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και της οικογενείας σας και θα 
προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβληµα που θα αντιµετωπίσετε , καθ’ όλο το 
χρονικό διάστηµα που θα υπηρετείτε στη φρουρά Θεσσαλονίκης. 

 Για το λόγο αυτό λειτουργεί το Γραφείο Μέριµνας Προσωπικού της ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, µε το οποίο µπορείτε να επικοινωνήσετε εάν επιθυµείτε, στο τηλέφωνο 
2310025215, 2310025216,(ΕΨΑ∆: 832-5215 και 832-5216, εσωτ. 5215 και 5216) 
αντίστοιχα, για την παροχή στοιχείων εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε άλλης πληροφορίας 
που µπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας στη Φρουρά. 

      Με εκτίµηση 

- Ο- 

                    ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
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Ενημερωτικός Οδηγός ΜΕΡΥΠ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 
ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
 1.  Το Στρατηγείο της Μεραρχίας βρίσκεται στην πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο 
Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ». Το όνοµα του Στρατοπέδου 
δόθηκε προς τιµή του Μακεδονοµάχου ∆ηµητρίου Νταλίπη (Τέλη 19ου αιώνα - 1906). 
 
  Ο ∆ηµήτριος Νταλίπης γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στο Γάβρο 
Καστοριάς από οικογένεια κτηνοτρόφων. Το πραγµατικό επίθετο της οικογένειας ήταν 
Κωνσταντινίδης. 
 
  Αποτέλεσε έναν από τους ισχυρότερους οπλαρχηγούς στα Κορέστια, που 
αγωνίστηκαν για την υποστήριξη της Ελληνικής πλευράς. 
 
  Αρχικά πήρε µέρος το 1903 στην εξέγερση του Ίλιντεν. Στη συνέχεια όµως 
διαχώρισε τη θέση του από την Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση (ΕΜΕΟ), 
όταν αυτή στράφηκε εναντίον των Ελληνικών συµφερόντων. Συνεργάστηκε τότε, µε τον 
Κώττα Χρήστο. Στη συνέχεια συµµετείχε στον αγώνα και στο πλευρό του Παύλου Μελά. 
Μετά το θάνατο του τελευταίου το 1904, συνεργάστηκε διαδοχικά µε τους Γεώργιο Κατεχάκη 
(Ρούβα), Ευθύµιο Καούδη και Ιωάννη Καραβίτη. Έλαβε µέρος στη µάχη του Ζελόβου 
(Αντάρτικο) µε τους Παύλο Κύρου και Γεώργιο Κατεχάκη, το 1905. 
 
  Το Νοέµβριο του 1905, συνεργάστηκε µε τον Γεώργιο Τσόντο (Βάρδα). 
Σκοτώθηκε σε συµπλοκή µε τον Οθωµανικό Στρατό στο Ζέλοβο (Αντάρτικο) Φλώρινας στη 
θέση Ασβού Ράχη, στις 19 Νοεµβρίου του 1906. 
 
 2.  Η ΜΕΡΥΠ, αποτελεί τη µετεξέλιξη διαφόρων άλλων διοικήσεων, που είχαν έδρα 
τη Λαµία, µε διάφορα ονόµατα και αποστολές ανάλογα κάθε φορά µε τις στρατιωτικές 
ανάγκες στο χώρο της Κεντρικής Ελλάδας (Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία). Η ιστορική 
διαδροµή του σηµερινού Σχηµατισµού διαγράφεται σε γενικές γραµµές όπως παρακάτω: 
 
  α.  Γενέθλια Ηµέρα την 28 Ιουνίου 1951. 
 
  β.  Ιούνιος του 1945 έως Νοέµβριο του 1946, ως Στρατιωτική ∆ιοίκηση Λαµίας 
(Σ∆Ι ΛΑΜΙΑΣ) 
 
  γ. Νοέµβριος του 1946 έως Ιούλιο του 1949, ως Στρατηγείο Ταξιαρχίας 
Εθνοφυλακής 
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  δ.  Ιούλιος του 1949 έως Αύγουστο του 1950, ως Ανωτέρα Στρατιωτική 
∆ιοίκηση Στερεάς Ελλάδας (ΑΣ∆ΣΕ). 
 
  ε.  Αύγουστος του 1950 έως Ιούλιο του 1951, ως 82 Στρατιωτική ∆ιοίκηση (82 
Σ∆Ι). Τον Αύγουστο του 1950, η Ανωτέρα Στρατιωτική ∆ιοίκηση Στερεάς Ελλάδας 
µετονοµάστηκε σε 82η Στρατιωτική ∆ιοίκηση (82 Σ∆Ι), µε αποστολή την ασφάλεια της 
περιοχής ευθύνη της. 
 
  στ.  Αύγουστος του 1951 έως τον Απρίλιο του 1952, ως Συγκρότηµα ∆ιοικητικής 
Μέριµνας Κεντρικής Ελλάδας (Σ∆ΜΚΕ). Τον Αύγουστο του 1951, η 82η Στρατιωτική 
∆ιοίκηση Λαµίας (82 Σ∆Ι) µετονοµάζεται σε Συγκρότηµα ∆ιοικητικής Μέριµνας Κεντρικής 
Ελλάδας (Σ∆ΜΚΕ) µε αποστολή αρχικά την οργάνωση και την διοίκηση της προωθηµένης 
περιοχής βάσεως (ΠΠΒ) στην περιοχή Λαµίας. 
 
  ζ.  Μάϊος 1952 έως Αύγουστο 1972, ως Στρατηγείο Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕ). 
Συγκροτήθηκε µε δγή του ΓΕΣ την 1η Μαΐου 1952, προερχόµενο από αναδιοργάνωση του 
Σ∆ΜΚΕ. 
  
  η.  Σεπτέµβριος 1972 έως Σεπτέµβριο 1978, ως Στρατιωτική ∆ιοίκηση 
Κεντρικής Ελλάδας (Σ∆ΙΚΕ). 
 
  θ.  Οκτώβριος 1978 έως Ιούνιο 1980, επανήλθε στην προηγούµενη ονοµασία 
Στρατηγείο Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕ). 
 
  ι. Την 1 Ιουλίου του 1980, το Στρατηγείο Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕ) 
συγχωνεύτηκε µε την ∆ιοίκηση Συντηρήσεως 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και από τότε µέχρι και σήµερα 
λειτουργεί µε την ονοµασία Μεραρχία Υποστηρίξεως (ΜΕΡΥΠ). 
 
  ια.  Την 15 Σεπ 13, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του Στρατού Ξηράς, µε την 
Φ.000/50/852146/Σ.169/09 Αυγ 13/ΓΕΣ/∆ΕΠΙΧ, µεταστάθµευσε από την πόλη της Λαµίας 
στην Θεσσαλονίκη, στο Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ» 
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ΠΑΡΟΧΕΣ – ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
 

 Το Στρατιωτικό Πρατήριο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο Στρατόπεδο «ΠΕ∆ΙΟΝ 
ΑΡΕΩΣ» επί της οδού  Γρηγόριου  Λαµπράκη 11. 
 
 Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, µε σκοπό την οργάνωση υπηρεσιών και την 
εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την εξυπηρέτηση των Μονάδων καθώς και των 
αναγκών του εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού (και 
των µελών οικογενειών αυτών) του Στρατού Ξηράς, µε την παροχή δυνατότητας αγοράς 
αγαθών και υπηρεσιών στα πρότυπα των σύγχρονων αλυσίδων πολυκαταστηµάτων – 
σούπερ µάρκετ, µε ωράριο λειτουργίας όπως παρακάτω: 
 

 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 
ΤΡΙΤΗ 08:00 – 20:00 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00 - 20:00 
ΠΕΜΠΤΗ 08:00 – 20:00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:30 – 14:30 
ΣΑΒΒΑΤΟ  09:30 – 14:30 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ 

 
 Τηλεφωνά Επικοινωνίας: 2310894480, 2310894625, 2310869578 

 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ 

 
 Στη Φρουρά Θεσσαλονίκης λειτούργει η Στρατιωτική Λέσχη Φρουράς Θεσσαλονίκης 
επι της οδού Εθνικής Αµύνης 1. Το εστιατόριο λειτουργεί καθηµερινά 12:30-16:00 και 
18:00-21:00, ενώ το µενού περιλαµβάνει 3-4 επιλογές από πιάτα ηµέρας και πιάτα της 
ώρας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη ∆ιαχείριση Συσσιτίου 
τηλ.:2310893570.  
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ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 Στο πλαίσιο της µέριµνας του προσωπικού, για τα παιδιά των Στελεχών και των 
Μονίµων Υπαλλήλων του Στρατού Ξηράς, λειτουργούν  στη φρουρά οι παρακάτω νηπιακοί 
σταθµοί : 

 1ος ΒΝΣΘ: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ» τηλ. ΕΨΑ∆ 832 
5165 και ΟΤΕ 2310-496580. 
 
 2ος ΒΝΣΘ: 424 ΓΣΝΕ τηλ. ΟΤΕ  2310-381083. 
 
 Θέµατα Οργάνωσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθµών του Στρατού Ξηράς» 
αλλά και στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.army.gr (Κεντρική Σελίδα/Θέµατα 
Προσωπικού/Στρ. – Πολ. Προσωπικό/Βρεφονηπιακοί Σταθµοί). 

 
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 
 Βρίσκεται εντός του Στρδου «ΚΩΤΤΑ» Επανδρώνεται µε οδοντιάτρους για 
θεραπευτικές και προσθετικές εργασίες.  
 
 Ώρες λειτουργίας: Καθηµερινά 08:00 – 14:00.Τηλ. Επικοινωνίας: 2310229730 

ΞΕΝΩΝΕΣ 

 Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης, λειτουργούν ξενώνες, στους οποίους µπορεί να 
φιλοξενηθεί το Στρατιωτικό Προσωπικό, κατόπιν αίτησης στην Γ΄ΣΣ/Β2 (τηλ: 2310892478), 
όπως παρακάτω:  
 
 Για τη φιλοξενία διερχοµένων στελεχών διατίθενται οι παρακάτω ξενώνες :  

 1.  Ανωτάτων Αξιωµατικών 10 δίκλινα δωµάτια  

 2.  Ανωτέρων Αξιωµατικών 6 δίκλινα δωµάτια 
 
 3.  Ανωτέρων - Κατωτέρων Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών 10, διαµερίσµατα 1, 2 
ή 3 κλινών. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ 
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ΣΟΑ ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ 

 Τα ΣΟΑ που υπάρχουν στην Φρουρά είναι περιορισµένα σε αριθµό και µπορούν να 
καλύψουν, µόνο ένα µικρό µέρος των αναγκών στεγάσεως των στελεχών κατόπιν αίτησης 
στην Γ΄ΣΣ/Β2  (τηλ: 2310893405) όπως παρακάτω: 

 1.  ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ Α΄, ∆ΝΣΗ: Έναντι ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ. Είναι τύπου «Α», 37 
διαµερίσµατα. 

 

 

 

 

 

 2.  ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ Β΄, ∆ΝΣΗ: Έναντι ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ. Είναι τύπου «Α», 46 
διαµερίσµατα. 
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 3.  ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ∆ΝΣΗ: Έναντι ΠΑΛΑΙ ΝΤΕ ΣΠΟΡ. Είναι τύπου «Α», 23 
διαµερίσµατα. 

 4.  ΠΑΛΑΙΑ ΣΟΑ ΝΤΑΛΙΠΗ, ∆ΝΣΗ: Έναντι ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ». Είναι τύπου «Α», 8 διαµερίσµατα και τύπου «Β» 8 
διαµερίσµατα. 

 5.   ΝΕΑ ΣΟΑ ΝΤΑΛΙΠΗ, Εντός ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΤΑΛΙΠΗΣ». Είναι τύπου «Α», 16 διαµερίσµατα. 

 6.   ΛΑΓΚΑ∆Α, ∆ΝΣΗ: Λουτρών 22, Λαγκαδάς. Είναι τύπου «Α», 8 διαµερίσµατα (3 
διαµερίσµατα είναι ΣΟΕΠΟΠ). 

 7. «ΚΩΤΤΑ», Έναντι ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ (παλαιό 424 ΓΣΝΕ). Είναι τύπου «Α», 4 
διαµερίσµατα. 

 Τα ΣΟΜΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ,  κατηγοριοποιούνται σε : 

 1.  ΣΟΜΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΕΓΓΑΜΩΝ), ∆ΝΣΗ: ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ 
«ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ». Συνολικά υφίστανται 35 διαµερίσµατα, από τα οποία τα 8 είναι τύπου  
«Β» και τα υπόλοιπα 27 είναι τύπου «Α». 

 2. ΣΟΕΠΟΠ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΕΓΓΑΜΩΝ), ∆ΝΣΗ: Έναντι ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ 
«ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ». Υφίσταται 1 διαµέρισµα, τύπου «Α».  

 3.  ΣΟΜΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΑΓΑΜΩΝ), ∆ΝΣΗ: Έναντι ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ «ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ». Συνολικά υφίστανται 10 ανακαινισµένα διαµερίσµατα, τύπου «Α». 

 4.  «ΚΩΤΤΑ», στο ΣΤΡ∆Ο «ΚΩΤΤΑ»  (παλαιό 424 ΓΣΝΕ). Είναι τύπου «Α», 12 
διαµερίσµατα. 

 Αναλυτικά στοιχεία για τα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ παρέχονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.army.gr (Κεντρική Σελίδα/Θέµατα Προσωπικού/ΣΤΡ-ΠΟΛ 
Προσωπικό/Στέγαση-Παραθερισµός-Σίτιση). 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Αρχαίοι χρόνοι) 

 Η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, µε 
πληθυσµό 1.600.000 κατοίκους, είναι µία από τις αρχαιότερες 
πόλεις της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 315 π.Χ. στη θέση ενός 
προϊστορικού οικισµού της εποχής του 2300 π.Χ., από τον 
Κάσσανδρο, βασιλιά της Μακεδονίας, και πήρε το όνοµά της από τη 
γυναίκα του και αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τότε η 
Θεσσαλονίκη έγινε πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Στα ρωµαϊκά 
χρόνια µπορούσε να καυχηθεί ότι είχε το µεγαλύτερο λιµάνι της 
περιοχής, ενώ βρισκόταν στο σηµείο όπου ο µεγάλος δρόµος από 
το Βορρά συναντούσε την κύρια ανατολικό-δυτική αρτηρία. Πολλοί 
ξένοι έµποροι έµεναν προσωρινά στο πλούσιο αυτό εµπορικό 
κέντρο. Την πόλη επισκέφτηκε και ο άγιος Παύλος, ο οποίος κήρυξε 
εκεί τη νέα θρησκεία, και αργότερα απηύθηνε στους Χριστιανούς 
που διέµεναν εκεί τις γνωστές σε όλους επιστολές του. Ο Γαλέριος, 
ηγεµόνας ενός από τα δύο τµήµατα της Ανατολικής Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας, επέλεξε το 300 µ.Χ. την Θεσσαλονίκη για 
αυτοκρατορική του έδρα. 

Στο Βυζάντιο

 

 Κατά τα βυζαντινά χρόνια η Θεσσαλονίκη παρέµεινε ως «συµβασιλεύουσα»  ένα από 
τα σηµαντικότερα κέντρα του πολιτισµού και των τεχνών, σε ολόκληρη την Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία. Από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν οι αδερφοί Κύριλλος και Μεθόδιος την 
αποστολή τους για να εκπολιτίσουν τους λαούς των Βαλκανίων και της Μεγάλης Μοραβίας 
και να διαδώσουν στις περιοχές αυτές τον Χριστιανισµό. Το 904 οι Σαρακηνοί πειρατές 
πολιόρκησαν και κατέλαβαν την πόλη. 
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Η Τουρκοκρατία 

 Η Θεσσαλονίκη κατακτήθηκε από τους Οθωµανούς το 1430. Παρέµεινε υπό τον 
τουρκικό ζυγό, δηλαδή περίπου πέντε αιώνες (1430 - 1912). Στη διάρκεια της 
τουρκοκρατίας υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη ελληνικά σχολεία τα οποία πάλεψαν επιτυχώς να 
διαφυλάξουν την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ο ελληνισµός της Μακεδονίας 
επαναστάτησε πολλές φορές για να απελευθερωθεί από τους Τούρκους. Κρίσιµη καµπή 
στον αγώνα αυτό, αποτέλεσε ο Μακεδονικός Αγώνας (1904 - 1908), κατά τον οποίο οι 
Έλληνες διεξήγαγαν διµέτωπο αγώνα εναντίον των Τούρκων και των Βουλγάρων, 
καθοδηγούµενο από το ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. 

 

Η απελευθέρωση 

 

 

 

 Το 1912 η Θεσσαλονίκη ήταν και πάλι ελεύθερη να συνεχίσει την πορεία της στην 
ιστορία. Το 1917 µια καταστροφική φωτιά η οποία ξέσπασε, κατέστρεψε το µεγαλύτερο 
µέρος του κέντρου της πόλης και ένα µεγάλο µέρος της κληρονοµιάς της. Κτήρια σπάνιας 
αρχιτεκτονικής καταστράφηκαν ολοσχερώς. 
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Ο 20ος αιώνας 

 

 Η περίοδος 1922 – 1924, έφερε τις ανταλλαγές πληθυσµών που ακολούθησαν την 
καταστροφική ήττα του Ελληνικού Στρατού στην Μικρά Ασία. Οι Έλληνες που εκδιώχθηκαν 
από την Μικρά Ασία ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Μακεδονία και συνέβαλαν σηµαντικά 
στην ανάπτυξη της περιοχής. Η Θεσσαλονίκη συνέχισε να διατηρεί το ρόλο της στο ελληνικό 
κράτος, ως συµπρωτεύουσα, µε σηµαντικές πολιτικές, οικονοµικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες και να κατέχει γεωστρατηγική θέση αποτελώντας το κέντρο των Βαλκάνιων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΣΗΜΕΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Μνηµεία 

 Η Θεσσαλονίκη απαριθµεί µνηµεία από όλο το φάσµα του ιστορικού χρόνου, µε 
πλειάδα ρωµαϊκών, πρωτοχριστιανικών και βυζαντινών. Ένα πολύ γνωστό µνηµείο και 
σύµβολο της Θεσσαλονίκης, είναι ο Λευκός Πύργος. Άλλα σηµαντικά µνηµεία είναι η 
ρωµαϊκή αγορά (φόρουµ), η Αψίδα του Γαλέριου (Καµάρα), και ο τάφος του (Ροτόντα - Αγ. 
Γεώργιος), η εκκλησία του Αγ. ∆ηµητρίου, τα τείχη της και πλήθος άλλων βυζαντινών 
εκκλησιών. 

Ρωµαϊκή περίοδος 

Ρωµαϊκή Αγορά 

 Η ρωµαϊκή Αγορά (φόρουµ) είναι έργο του 2ου - 3ου 
αιώνα µ. Χ. και η στοά της ήταν διπλή, µε κίονες που είχαν 
ανάγλυφες παραστάσεις (σήµερα φυλάσσονται στο 
Λούβρο). Σήµερα, διοργανώνονται εκθέσεις στην περιοχή 
της στοάς. Αξιόλογα ευρήµατα είναι η πλατεία, τα λουτρά και 
το ωδείο, που χρησιµοποιείται ως θερινό θέατρο. 
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Γαλεριανό Συγκρότηµα 

 Το Γαλεριανό συγκρότηµα αποτελείται από τέσσερα µνηµεία. 

 Η Ροτόντα είναι κυκλικό κτήριο, µε διάµετρο γύρω στα 24 µ. Καλύπτεται από 
ηµισφαιρικό τρούλο και κτίστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα µ.Χ. Χρησιµοποιήθηκε ως 
µαυσωλείο του Γαλέριου. Επί Αυτοκράτορα Θεοδοσίου µετατράπηκε σε χριστιανική 
εκκλησία. Σήµερα, χρησιµοποιείται ως τόπος λατρείας, αλλά και ως εκθεσιακός χώρος. 

Ροτόντα 

 

 Η Αψίδα του Γαλέριου χτίστηκε λίγο πριν από το 305 µ.Χ. και ονοµάζεται σήµερα ως 
Καµάρα. ∆ίπλα στο σωζόµενο τόξο υπήρχε ένα ακόµα ίδιο, στο σηµείο όπου η θριαµβευτική 
ποµπή από τα ανάκτορα συναντούσε τον πλέον πολυσύχναστο δρόµο στη Θεσσαλονίκη. 
Στα ανάγλυφα απεικονίζεται η νίκη των Ρωµαίων επί των Περσών. 

Αψίδα του Γαλέριου 

 
 Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά µνηµεία της Θεσσαλονίκης είναι η Θριαµβική Αψίδα 
του Γαλερίου, γνωστή και ως Καµάρα, που βρίσκεται στην πάνω πλευρά της οδού Εγνατίας 
και σε µικρή απόσταση από την Ροτόντα. Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σηµεία 
συνάντησης των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Η Καµάρα είναι κτίσµα της εποχής 
της Ρωµαϊκής «Τετραρχίας» (αρχές 4ου µ.Χ. αιώνα) και αποτελεί το ένα σκέλος (δυτικό) µίας 
στεγασµένης στοάς, που σχηµατιζόταν από αψίδες και τόξα.  Κατασκευάστηκε για να 
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τιµηθεί ο Ρωµαίος Αυτοκράτορας Γαλέριος, όταν αυτός επέστρεψε νικητής στην πόλη (περί 
το 306 µ.Χ.) µετά από πολέµους του κατά των Περσών. Η θριαµβική αυτή αψίδα ήταν 
τοποθετηµένη κάθετα στην αρχαία Εγνατία, που διέσχιζε την πόλη (δυτικά προς ανατολικά) 
και αποτελούσε µέρος του λεγόµενου Γαλεριανού συγκροτήµατος (Ρωµαϊκά Ανάκτορα), 
που αναπτύσσονταν κύρια νοτιοδυτικότερα, στις σηµερινές πλατείες Ναυαρίνου και 
Ιπποδροµίου. 

 Τα Ανάκτορα του Γαλέριου κτίστηκαν επίσης στις αρχές του 4ου αιώνα, στο κέντρο της 
ρωµαϊκής Θεσσαλονίκης. Σήµερα, σώζεται κτηριακό συγκρότηµα µε δύο ορόφους, µε 
τετράγωνη ανοικτή αυλή. 

 Τέλος, το Οκτάγωνο που βρίσκεται κοντά στη νοτιοδυτική άκρη των ανακτόρων του 
Γαλέριου. Το µεγάλο κτήριο κοσµείται από ορθοµαρµαρώσεις και ψηφιδωτά δάπεδα, όπου 
ίσως βρισκόταν η αίθουσα του θρόνου. 

 
Λευκός Πύργος 
 
 Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι οχυρωµατικό έργο 
οθωµανικής κατασκευής του 15ου αιώνα (χτίστηκε πιθανόν µεταξύ 
1450-70). Σήµερα θεωρείται χαρακτηριστικό µνηµείο της 
Θεσσαλονίκης και αποτελεί το µέρος της κατασκευής που έχει 
σωθεί από την κατεδαφισµένη οθωµανική οχύρωση της πόλης. Η 
σηµερινή µορφή του πύργου αντικατέστησε βυζαντινή οχύρωση 
του 12ου αιώνα, για να χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια ως κατάλυµα 
φρουράς Γενιτσάρων και ως φυλακή θανατοποινιτών.  
 
 Σήµερα λειτουργεί ως µουσείο και είναι ένα από τα πιο 
γνωστά κτίσµατα-σύµβολα πόλεων στην Ελλάδα. Έχει 6 
ορόφους, 34 µέτρα ύψος και 70 µέτρα περίµετρο. 
 

 

 Πέρα από το Λευκό Πύργο, υπάρχει ένας ακόµα κυκλικός πύργος, ο Πύργος της 
Αλύσεως ή Πύργος του Τριγωνίου. Κοντά σε αυτόν υπάρχει συγκρότηµα από επτά 
πύργους, το Επταπύργιο ή Γεντί Κουλέ, που χρονολογείται από τον 4ο αιώνα. Στο κτηριακό 
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συγκρότηµα περιλαµβάνεται το βυζαντινό φρούριο και οι παλιές φυλακές, που 
καταργήθηκαν το 1984 και µεταφέρθηκαν αλλού το 1989. 

Μουσεία 

 Η Θεσσαλονίκη έχει τρία σηµαντικά µουσεία τέχνης. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης στεγάζει µια από της σηµαντικότερες συλλογές της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Η 
συλλογή Γεώργιου Κωστάκη µε έργα τέχνης της ρώσικης Avantgarde του 1920 είναι 
διεθνώς γνωστή και αγοράστηκε το 1997. Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι 
πιο γενικό και καλύπτει την νεότερη τέχνη, επίσης λειτουργεί και η δηµοτική πινακοθήκη. Το 
Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας είναι το µεγαλύτερο τεχνολογικό 
µουσείο της Ελλάδος. Άλλα µουσεία είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, το οποίο έχει τιµηθεί µε το Βραβείο Μουσείου 2005 του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, το Σιδηροδροµικό Μουσείο, το Πολεµικό Μουσείο, το Μουσείο 
Ατατούρκ και το Εβραϊκό Μουσείο. 
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
 

 1. Σχηµατισµού 
 
  α. Στρδου «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ» :  2310025100 
 
  β. Γραφείο Μέριµνας Προσωπικού ΜΕΡΥΠ  :   2310025215 
 
 2. ∆ιαφόρων υπηρεσιών 
 

Άµεσης Ανάγκης 

Άµεση δράση 100 

Άµεση επέµβαση λιµενικής 
αστυνοµίας 108  

Αστυνοµικά τµήµατα 1033  

Άµεση επέµβαση αερονοµία 210 9642000  

Σταθµός πρώτων βοηθειών ΙΚΑ 210 6467811 

∆ασική υπηρεσία  191  

Γραµµή ζωής – SOS 175  

Πυροσβεστική 199  

Τουριστική αστυνοµία 171  

Εφηµερεύοντα νοσοκοµεία, κλινικές, 
ιατροί & φαρµακεία 

14944  

Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης 

∆ηµαρχείο 2310 238321  

Περιφέρεια  2310 428536 

Εισαγγελία 2310 520096  

Άµεση δράση 2310 837500 - 894646 

Λιµενικό 2310 531505 - 531503  

Πρώτες βοήθειες (ΙΚΑ) 2310 522583  

Βλάβες ∆ΕΗ, Ανατολικός τοµέας 2310 928243 
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Βλάβες ∆ΕΗ, Κεντρικός τοµέας 2310 511972  

Βλάβες ∆ΕΗ, ∆υτικός τοµέας 2310 520010  

Ε.Υ.Α.Θ. βλάβες ύδρευσης 2310212231, 2310207345  

∆ροµολόγια 

∆ροµολόγια αεροπορικών, 
ακτοπλοϊκών και σιδηροδροµικών 
συγκοινωνιών 

1440  

∆ροµολόγια αστικών συγκοινωνιών 
Αθήνας  

185  

ΟΣΕ - Τηλεφωνική κράτηση εισιτηρίων 1110 

∆ροµολόγια υπεραστικών 
λεωφορείων (ΚΤΕΛ)  1440 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 1. ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

 http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis 

 2. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 

 http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=1 

 3. Σταθµός ΚΤΕΛ Μακεδονία 

 http://www.ktelmacedonia.gr 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
 
 Στη φρουρά Θεσσαλονίκης, εδρεύει το 424 ΓΣΝΕ, στη Νέα Ευκαρπία επί της 
περιφερειακής οδού της πόλης, δίπλα στο νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου», στο οποίο 
υπάρχουν όλες οι ειδικότητες ιατρών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 231038100. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΕΘΑ 
 
 Επίσης οι συµβεβληµένοι ιατροί, εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα µε το ΥΕΘΑ 
αναγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.army.gr (Κεντρική Σελίδα/Θέµατα 
Προσωπικού/Στρ. – Πολ. Προσωπικό/Υγειονοµικά/Συµβεβληµένοι Ιατροί, Εργαστήρια, 
Κλινικές), ενώ για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε και στη 
ΜΕΡΥΠ/∆ΥΓ στο τηλέφωνο 2310-025330. 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

 Το Στρατιωτικό Φαρµακείο Αθηνών (ΣΦΑ) διαθέτει τα παρακάτω υποκαταστήµατα 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης:  

 1. Υποκατάστηµα στο Στρδο «ΚΩΤΤΑ» (Παλαιό 424 ΓΣΝΕ): τηλ: 2310 894440. 

 2. Υποκατάστηµα στο  424 ΓΣΝΕ: τηλ:2310381816. 

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική  διεύθυνση http://www.army.gr 
(Κεντρική Σελίδα/Θέµατα Προσωπικού/Στρ. – Πολ. Προσωπικό/Υγειονοµικά/Στρατιωτικά 
Φαρµακεία).  
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΣ/ΑΣ∆ΥΣ   

 
 Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού που υπηρετεί στο Στρατηγείο της ΜΕΡΥΠ, στο 
πλαίσιο µέριµνας προσωπικού, εκτελείται από τον ΛΣ/ΜΕΡΥΠ, τα παρακάτω δροµολόγια:  
  
 ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ «Α» [ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ – ΕΥΟΣΜΟΣ – ΣΟΑ «ΠΕ∆ΙΟΝ 
ΑΡΕΩΣ» – ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)] 
 
 Αφετηρία  «ΣΤΡ/∆Ο «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ» (884 ΠΑΒΕΤ) – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – 
ΛΕΩΦ. ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΝΟΥ – ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ – 
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ – 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ – 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΛΕΩΦ. ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» – 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ – ΛΕΩΦ. ΝΙΚΗΣ – ΝΙΚ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
– ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ – ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ» – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ – ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο «ΝΤΑΛΙΠΗ». και ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ.  

 
 ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ «Β» [ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ – ΠΟΛΙΧΝΗ – ΠΥΛΑΙΑ  
(MΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)] 
 
Αφετηρία : ΣΤΡ/∆Ο «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Β» (424 ΓΣΝΕ) – ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΑΓΚΑ∆Α – ∆ΑΒΑΚΗ (ΣΟΑ «ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ») – 
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ –– ΕΛΠΙ∆ΟΣ – ΛΕΩΦ. ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (ΤΕΡΜΑ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ – ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΚΑ (ΠΥΛΑΙΑ) – 
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ – ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο 
«ΝΤΑΛΙΠΗ». 
 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ «Γ» [ΠΕΡΑΙΑ – ΘΕΡΜΗ (MΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)] 
 
Αφετηρία : ΛΕΣΧΗ Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ (113 Π.Μ.) – ΑΝΘΕΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΛΕΩΦ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ  – Ν. ΡΥΣΙΟ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – Α/∆ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ – ΕΞΟ∆ΟΣ ΘΕΡΜΗΣ-Α/∆ ΣΕ∆ΕΣ – Ε.Ο. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – 1ος ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΘΕΡΜΗΣ – Α/∆ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Ν.ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ – ΕΞΟ∆ΟΣ 7ου ΧΛΜ. Α/∆ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Ν. 
ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ – ΤΟΜΠΑΖΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ» – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ – ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο «ΝΤΑΛΙΠΗ». 
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Ενημερωτικός Οδηγός ΜΕΡΥΠ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

 Πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/schoolmap/  
 

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
 

 Πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.army.gr (Κεντρική Σελίδα/Θέµατα Προσωπικού/ΣΤΡ-ΠΟΛ 
Προσωπικό/Υγειονοµικά/Συµβεβληµένοι Ιατροί, Εργαστήρια, Κλινικές) 
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Ενημερωτικός Οδηγός ΜΕΡΥΠ 

ΧΑΡΤΕΣ 
(∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
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Ενημερωτικός Οδηγός ΜΕΡΥΠ 

ΧΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Ενημερωτικός Οδηγός ΜΕΡΥΠ 

 

 Ο «Επίκουρος» Αξκός και το Γραφείο Μέριµνας Προσωπικού της ΜΕΡΥΠ είναι 
ΠΑΝΤΑ στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία, µε την προσδοκία ότι θα 
µπορέσουµε να σας εξυπηρετήσουµε. 

 Τηλέφωνα Επικοινωνίας 

 «Επίκουρος» Αξκός: 2310025215  

 ΜΕΡΥΠ/1ο ΕΓ: 2310025210, 2310025216,(ΕΨΑ∆: 832-5210 και 832-5216, εσωτ. 
5210 και 5216)  

 Σας ευχόµαστε καλή εγκατάσταση και παραµονή στη Φρουρά Θεσσαλονίκης 

 Σύνταξη-Επιµέλεια 

 Ανχης (ΠΖ-ΕΥ) Λαµπρακόπουλος ∆ηµήτριος  


